
ConCurso PúbliCo

028. Prova objetiva

EsPECialista Em saúdE i – médiCo do trabalho

 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno 
contendo 50 questões objetivas.

 Confira seu nome e número de inscrição impressos na 
capa deste caderno.

 Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta 
que você considera correta.

 Responda a todas as questões.

 Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no 
verso desta página, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu.

 Transcreva para a folha de respostas, com caneta de 
tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha 
intermediária de respostas.

 A duração da prova é de 3 horas.

 A saída do candidato da sala será permitida após 
transcorrida a metade do tempo de duração da prova.

 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e 
este caderno, podendo destacar esta capa para futura 
conferência com o gabarito a ser divulgado.

aguardE a ordEm do fisCal Para abrir EstE CadErno dE quEstõEs.

01.04.2012



Folha intermediária de resPostas
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 
01 a 06.

Recorde de impostos

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na 
forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora 
as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e 
municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, 
é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% 
do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos 
os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido 
a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tri-
butária, cujo aumento em 2011 foi carreado quase integralmente 
para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro 
ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 
31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, 
portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como 
proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à 
imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora 
o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que 
ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte 
da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar 
que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos 
para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam 
à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação 
da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os 
usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o 
superavit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. 
Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita 
e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento 
público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo 
de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição 
ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da 
infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, 
ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem- 
-estar da população e a competitividade das empresas no mercado 
mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: 
o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

(A) a carga tributária brasileira está descendente desde o 
governo Lula.

(B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique 
Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.

(C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com 
infraestrutura e aumento do superavit.

(D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas 
décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.

(E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento 
nos postos de trabalho.

02. No trecho – Embora as estatísticas completas da arrecadação 
de União, estados e municípios apenas venham a ser conhe-
cidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo 
em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de 
sentido, por

(A) Entretanto.

(B) Contudo.

(C) Conquanto.

(D) Todavia.

(E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é 
possível afirmar que

(A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas 
à criação de empregos.

(B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da 
carga tributária brasileira.

(C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a 
competitividade da atividade produtiva.

(D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos 
governos anteriores.

(E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga 
tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar. – o 
termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de 
sentido, por

(A) imposto.

(B) sistema.

(C) maquinário.

(D) turbilhão.

(E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também 
dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. 
– reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de 
sentido.

(A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos 
para alguns setores.

(B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos 
para alguns setores.

(C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos 
para alguns setores.

(D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos 
para alguns setores.

(E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos 
para alguns setores.
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06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da 
renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos 
foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado 
de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.
(A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao 

setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
(B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; 

na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da 
história.

(C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao 
setor público na forma de tributos foi, a maior da história.

(D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada 
ao setor público na forma de tributos, foi a maior da 
história.

(E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, 
repassada no ano passado, ao setor público: na forma de 
tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.

VOCÊ TEM
UMA COLEÇÃO

DE QUADRINHOS
FANTÁSTICA,

CHARLIE BROWN.

“ ” “
” “ ” “

”

GUERRA REVOLUCIONÁRIA , GUERRA
DE 1812 , GUERRA CIVIL , PRIMEIRA
GUERRA MUNDIAL EM QUADRINHOS .

A

“ ”
“ ”

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL ,
GUERRA COREANA ...

A PRÓXIMA EDIÇÃO QUE
REALMENTE ME PREOCUPA...

(htt://tiras-snoopy.blogspot.com. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que
(A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática 

específica, pois não há relação entre os títulos.
(B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos 

cômicos dos quadrinhos da coleção.
(C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a pos-

sibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
(D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante 

diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
(E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual 

guerra que possa vir a ocorrer.

08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho 
que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de 
sentido.
(A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
(B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
(C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
(D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
(E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 
09 e 10.

Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela
sentou-se num banco, em Paris.
A tarde cinzenta andava atrás dela
como um triste gato de feltro e flanela,
igualmente exausta e infeliz.
Entretanto, aquela cidade, aquela
é a maior do mundo, segundo se diz.
E não só maior – mas alegre e bela:
é a cidade chamada Paris.
(...)
Nas mãos, uma chave – de que bairro, viela,
Porta, corredor, mansarda, cancela? –
Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, Poesias Completas – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

(A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a 
imagem que se faz da cidade de Paris.

(B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que 
é feita da velhinha no banco.

(C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava 
jovialidade e ter saúde.

(D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas 
é também a mais soberba e mais ilustrada.

(E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada 
num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com 
o mesmo sentido atribuído na poesia.

(A) Se a apólice não for paga, a empresa cancela o seguro.

(B) A viela mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.

(C) Aquele não era o mesmo corredor que havia vencido a 
maratona do ano anterior.

(D) Cada time de nossa cidade ficou em uma chave diferente.

(E) O banco quebrou por ingerência e todos do mercado 
financeiro ficaram preocupadíssimos.
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PoLítica de saúde

11. Assinale a alternativa correta.

(A) Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) é a 
identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde.

(B) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador 
estão focadas nos procedimentos de vacinação, particu-
larmente a antitetânica.

(C) A vigilância epidemiológica, sob a tutela do SUS, com-
preende o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 
da saúde.

(D) Conforme consta dos Princípios e Diretrizes do SUS, a 
universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre 
essencialmente na atenção básica, preservando os outros 
níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário.

(E) Está restrita ao âmbito do SUS a organização das ações e 
serviços de saúde de forma regionalizada e hierarquizada, 
em níveis de complexidade crescente, dispensando-se 
dessa obrigação a iniciativa privada cuja participação é 
complementar.

12. Uma combinação de critérios define o repasse regular e au-
tomático de recursos para a cobertura de ações de serviços 
de saúde nos municípios. Dois deles são

(A) o perfil epidemiológico da população e a taxa de morta-
lidade nos últimos 2 anos.

(B) o perfil demográfico da região e o número de afastamen-
tos previdenciários.

(C) o perfil demográfico da região e o perfil epidemiológico 
da população a ser coberta.

(D) o número de nascidos vivos e a constituição do conselho 
de saúde local.

(E) a constituição do conselho e da conferência de saúde, 
com participação de representantes da câmara municipal, 
hospitais, entidades religiosas e filantrópicas.

13. Segundo a Constituição Federal do Brasil,

(A) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

(B) as instituições privadas poderão participar de forma com-
plementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

(C) o auxílio ou subvenção de recursos públicos para as 
instituições privadas com fins lucrativos só podem ser 
repassados mediante licitação pública.

(D) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não 
podem realizar convênio ou contrato direto com o SUS, 
sendo necessária a intermediação da Previdência Social.

(E) cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego regulamentar 
a assistência à saúde do trabalhador.

14. A atenção básica no SUS, em relação à saúde, é caracterizada 
pelo desenvolvimento de um conjunto de ações, no âmbito 
individual e coletivo, de

 I. promoção;
 II. proteção;
 III. prevenção de agravos;
 IV. diagnóstico;
 V. tratamento;
 VI. reabilitação.

Está correto o contido em

(A) I e II, apenas.

(B) I, II e VI, apenas.

(C) III, IV e V, apenas.

(D) IV, V e VI, apenas.

(E) I, II, III, IV, V e VI.

15. O Conselho de Saúde, um instrumento de participação popular 
e controle social na gestão dos recursos municipais de saúde,

(A) resultou de reivindicação dos movimentos médicos da 
década de 1950.

(B) tem sua origem ligada ao movimento de reforma sanitária 
e à VIII Conferência Nacional de Saúde.

(C) foi implantado no Estado Novo na década de 1940.

(D) foi imposto, por negociação coletiva, pelo movimento 
sindical na década de 1970.

(E) foi criado em 1990 para controlar as despesas hospitalares 
dos governos municipais.

16. Entre os sistemas e bases de dados do Ministério da Saúde 
que devem incorporar informações de interesse da Saúde do 
Trabalhador estão:

 I. Sistema de Informações de Mortalidade (SIM);
 II. Sistema de Informações Geográficas (SIG);
 III. Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB);
 IV. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS);
 V. Sistema de Registros de Planos ou Seguros de Saúde 

(RPS).

Está correto apenas o contido em

(A) I e II.

(B) III e IV.

(C) IV e V.

(D) I, III e IV.

(E) II, III e V.
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17. São indicadores de saúde:
 I. aqueles que tentam traduzir a saúde ou sua falta em um 

grupo populacional. Exemplo: a razão de mortalidade 
proporcional;

 II. aqueles que se referem às condições do meio e que têm 
influência sobre a saúde. Exemplo: saneamento básico;

 III. aqueles que procuram medir os recursos materiais e 
humanos relacionados às atividades de saúde. Exemplo: 
número de unidades básicas de saúde.

Está correto o contido em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

18. A Atenção Básica

(A) não tem definidas áreas estratégicas de atuação em razão 
de sua disseminação por todo o território nacional.

(B) não se integra com os instrumentos de vigilância à saúde 
por sua característica de microcapilaridade funcional.

(C) tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para 
sua organização, de acordo com os preceitos do SUS.

(D) foi idealizada exclusivamente para reduzir a demanda 
para o nível terciário de atendimento, correspondente 
ao de alta complexidade.

(E) por sua universalidade, deve ter o planejamento e a progra-
mação centralizados, sem vínculos com bases territoriais.

19. No preenchimento da Declaração de Óbito,

(A) não é obrigatório o registro da causa do óbito para os 
casos de crianças menores de 6 meses.

(B) as circunstâncias do acidente ou violência que produzi-
ram a lesão fatal não podem ser consideradas como causa 
básica.

(C) a causa básica não precisa ser, necessariamente, associada 
diretamente à morte.

(D) a causa básica é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de 
acontecimentos patológicos que conduziram diretamente 
à morte.

(E) para óbitos naturais ocorridos em estabelecimentos de 
saúde, a 1.ª das quatro vias obrigatórias é entregue aos 
familiares para a obtenção da certidão de óbito.

20. A notificação compulsória de doenças, segundo o Ministério 
da Saúde, é obrigatória
(A) apenas para os médicos.
(B) apenas para os médicos de qualquer serviço público de saúde.
(C) apenas para os funcionários de unidades de vigilância 

epidemiológica.
(D) para qualquer cidadão comum.
(E) para todos os profissionais de saúde, como médicos, en-

fermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, 
biomédicos e farmacêuticos.

CONHECIMENTOS ESpECífICOS

21. No estudo da organização de serviços de saúde no trabalho, 
observa-se, historicamente, a progressiva transformação do 
que se chamava serviço de medicina do trabalho para serviço 
de saúde do trabalhador. Essa passagem, mais que conceitual, 
decorreu, entre outras razões,

(A) do interesse dos empregadores em diminuir o poder 
decisório do médico do trabalho.

(B) da pressão dos sindicatos dos trabalhadores, para incluir 
os funcionários públicos como beneficiários desses 
serviços.

(C) da mudança na concepção da relação saúde – doença e 
o papel exercido pelo trabalho na sua determinação.

(D) da pressão do Ministério do Trabalho para atender inte-
resses políticos próprios.

(E) do movimento do Conselho Federal de Medicina para 
diminuir a responsabilidade única sobre os médicos.

22. A Convenção n.º 161/85 da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT, ratificada pelo Brasil, trata da regulamen-
tação dos Serviços de Saúde no Trabalho. Entre as funções 
relacionadas para esses serviços estão:

 I. a resolução definitiva dos casos de readaptação profissional;

 II. promover a adaptação dos trabalhadores aos diferentes 
postos de trabalho;

 III. organizar serviços de primeiros socorros e emergência;

 IV. assessorar no planejamento e organização do trabalho.

Está correto, apenas, o contido em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) II e III.

(D) II e IV.

(E) III e IV.

23. Tal como está disposto na Norma Regulamentadora – NR-4, 
é certo que o Serviço Especializado em Engenharia de Segu-
rança e Medicina do Trabalho – SESMT

(A) tem um dimensionamento padrão que independe do ramo 
da atividade empresarial.

(B) deve contar apenas com Técnico de Segurança do Tra-
balho em uma empresa com 120 empregados e grau de 
risco III.

(C) para um hospital com 100 leitos e 250 empregados deve 
ter um enfermeiro do trabalho em tempo integral.

(D) impede que seus membros sejam também membros da 
CIPA.

(E) deve ter uma assistente social entre seus membros.
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24. Em relação à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
– CIPA, conforme a NR-5, pode-se afirmar que

(A) a Comissão Eleitoral deve ser constituída por mem-
bros da CIPA, escolhidos pelo presidente e pelo vice- 
-presidente.

(B) no processo eleitoral, havendo apenas uma chapa inscrita, 
o voto poderá ser por aclamação.

(C) durante o período eleitoral, há garantia de emprego para 
todos os funcionários da empresa até a data da eleição.

(D) é de sua competência exclusiva a emissão da Comunicação 
de Acidente de Trabalho – CAT, quando o acidente resultar 
em óbito.

(E) o mandato dos membros eleitos é de 2 anos.

25. Considerando-se os exames médico-ocupacionais previstos 
na NR-7, o exame de retorno ao trabalho

(A) deve ser realizado após afastamento de até 15 dias con-
secutivos.

(B) é dispensável quando se sabe que o motivo da licença é 
devido a parto normal.

(C) deve ser realizado após afastamento por doença em 
período igual ou superior a 30 dias.

(D) é dispensável nos casos de acidente típico, com a emissão 
da CAT, qualquer que seja o período de afastamento do 
trabalho.

(E) dispensa a elaboração do Atestado de Saúde Ocupacio-
nal – ASO, quando o exame for realizado pelo próprio 
Médico do Trabalho da empresa.

26. Um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, 
baseado na NR-9, deve

 I. ser reavaliado globalmente pelo menos uma vez ao ano;

 II. ser apresentado e discutido na CIPA;

 III. estar articulado com o disposto nas demais NRs;

 IV. ter seu registro de dados mantido por um período mínimo 
de 15 anos.

Está correto o contido em

(A) I e II, apenas.

(B) I e III, apenas.

(C) II e IV, apenas.

(D) I, II e III, apenas.

(E) I, II, III e IV.

27. A NR-15, que trata das atividades e operações insalubres,

(A) não inclui as vibrações localizadas.

(B) inclui a exposição ao calor, mas não faz referência ao 
frio.

(C) aborda com detalhes a iluminação.

(D) considera como insalubre a exposição às radiações da 
luz negra (U.V. na faixa 400 – 320).

(E) contempla também os agentes biológicos.

28. A exposição concomitante ao sol e a produtos contendo 
benzopireno favorece o desenvolvimento de câncer de pele 
por ação da radiação não ionizante

(A) ultravioleta do tipo A.

(B) ultravioleta do tipo B.

(C) ultravioleta do tipo C.

(D) infravermelho do tipo A.

(E) infravermelho do tipo B.

29. Um trabalhador da oficina que conserta regularmente as 
baterias dos veículos está apresentando sinais de intoxicação 
por chumbo. Sabe-se que esse metal

(A) produz os mesmos efeitos no organismo independente-
mente da via de absorção (respiratória ou digestiva).

(B) produz mais danos quando absorvido pela via respiratória.

(C) será mais agressivo se absorvido pela via digestiva.

(D) não é absorvido pela via digestiva.

(E) tem maior absorção pela via cutânea.

30. Considerando-se as atividades ocupacionais:

 I. trabalho em estábulos;
 II. trabalho em laboratórios e biotérios;
 III. tratamento de aves e outros animais.

o(s) risco(s) de doença(s) ocupacional(is) por exposição a 
poeiras orgânicas está(ão) contido(s) em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

31. As fontes de exposição, no caso dos agentes biológicos, 
incluem

(A) apenas pessoas.

(B) apenas objetos ou substâncias.

(C) apenas pessoas e animais.

(D) apenas objetos e animais.

(E) pessoas, objetos e animais.
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32. As alterações leucocitárias causadas por agentes tóxicos como 
o benzeno, as radiações ionizantes e os pesticidas ocorrem 
inicialmente no sangue periférico. A persistência da exposição 
pode comprometer os órgãos hemoformadores e a consequen-
te leucopenia com neutropenia periférica, de origem central, 
que ocorre

(A) apenas por diminuição da multiplicação celular.

(B) por mecanismos ainda desconhecidos.

(C) por diminuição da multiplicação e da maturação celular.

(D) apenas por diminuição da maturação celular.

(E) por destruição dos linfócitos da linhagem T.

33. O risco relativo de doença isquêmica do coração pode estar 
aumentado no(a)

(A) exposição ao formaldeído.

(B) trabalho em turnos.

(C) infecção por Ascaris lumbricoides.

(D) exposição excessiva ao sol.

(E) inalação de ácido acético.

34. Em relação a um acidente de trabalho, já caracterizado pela 
Previdência Social, é correto afirmar que

(A) deverá gerar como primeiro benefício o auxílio acidente.

(B) é equivalente a uma doença relacionada ao trabalho.

(C) diferentemente da doença relacionada ao trabalho, não 
dará direito à estabilidade de um ano no emprego.

(D) sempre dará origem ao auxílio acidente.

(E) depende de carência, como qualquer outro benefício 
previdenciário.

35. Quanto à reabilitação profissional, que cabe ao Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, analise as assertivas, 
classificando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F), respei-
tando a mesma ordem.

 I. (  ) O INSS fornecerá próteses aos segurados.

 II. (  )  O INSS reembolsará as despesas com a aquisição de 
órteses.

 III. (  )  Os segurados aposentados estão excluídos do be-
nefício da reabilitação.

Assinale a alternativa correta.

(A) F – V – V

(B) F – F – V

(C) V – F – F

(D) V – V – V

(E) F – F – F

36. Leia o texto a seguir.

De maneira geral, o comportamento toxicológico dos me-
tais pesados é de acúmulo no organismo, sendo lentamente 
absorvidos. Como exemplos, pode-se citar a afinidade do 
chumbo inorgânico pelo(s)  e do cádmio 
pelo(s)  .

As lacunas do texto devem ser, correta e respectivamente, 
preenchidas com:

(A) pulmões … fígado

(B) tecido ósseo trabeculado … pulmões

(C) cérebro … fígado

(D) tecido ósseo compacto … rins

(E) rins … tecido conjuntivo

37. Sobre a toxicidade das substâncias químicas, sabe-se que

 I. a proporção dos componentes de um vapor pode diferir 
muito de sua proporção na mistura líquida que lhe deu 
origem;

 II. existem diferenças importantes nas substâncias químicas 
no que se refere às suas propriedades físicas;

 III. a composição das poeiras pode diferir muito da compo-
sição da rocha que lhe deu origem, devido às diferenças 
na friabilidade dos componentes;

 IV. nuvens de poeiras visíveis são sempre mais prejudiciais 
do que aquelas praticamente invisíveis.

Dentre as afirmações apresentadas, pode-se  dizer que

(A) há uma correta.

(B) há duas corretas.

(C) há três corretas.

(D) há quatro corretas.

(E) nenhuma está correta.

38. Assinale a alternativa que não se relaciona à organização 
científica do trabalho, introduzida por Taylor.

(A) Análise de tempos e movimentos.

(B) Implantação do Just-in-time.

(C) Separação entre a concepção e a execução do trabalho.

(D) Fixação dos trabalhadores em seus postos.

(E) Seleção de trabalhadores com habilidades específicas.
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39. As cargas de trabalho são elementos do processo ocupacional 
que interatuam dinamicamente entre si e com o corpo do 
trabalhador, podendo ter como efeito o que caracteriza o 
desgaste.

Assinale a alternativa que diverge dos exemplos de cargas 
de trabalho.

(A) atenção permanente.

(B) supervisão com pressão por produção.

(C) ritmos extenuantes.

(D) consciência da periculosidade do trabalho.

(E) diversificação de tarefas.

40. Uma ampla pesquisa entre os empregados, sem identificação 
pessoal, fazendo levantamento objetivo de seus hábitos de 
vida e de seus familiares sobre álcool, fumo, drogas licitas e 
ilícitas,

(A) é uma boa iniciativa, visando a uma ação de saúde.

(B) é proibida por infringir dispositivos legais.

(C) não é recomendável por despertar desconfiança entre os 
empregados.

(D) é uma iniciativa válida mas não deve envolver a família.

(E) tem que exigir a identificação obrigatória para ter valor 
de pesquisa.

41. O texto a seguir trata do “Mapa de riscos” da NR-5.

Na classificação dos principais riscos ocupacionais, em gru-
pos, de acordo com sua natureza e as cores correspondentes, 
o calor é um risco  padronizado na cor 

 e as poeiras, um risco  
na cor .

As lacunas do texto devem ser, correta e respectivamente, 
preenchidas com:

(A) físico … verde … químico … vermelha

(B) ergonômico … azul … biológico … marrom

(C) físico … amarela … físico … verde

(D) químico … azul … biológico … vermelha

(E) ergonômico … amarela … biológico … amarela

42. O texto a seguir está em conformidade com o disposto na 
Consolidação da Leis do Trabalho (CLT).

O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos 
limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Traba-
lho e Emprego, assegura a percepção de adicional de  
do  da região, quando se classifica no grau 

.

As lacunas do texto devem ser, correta e respectivamente, 
preenchidas com:

(A) 20% … salário-mínimo … mínimo

(B) 10% … salário real … médio

(C) 30% … salário-mínimo … máximo

(D) 10% … salário-mínimo … mínimo

(E) 20% … salário-real … médio

43. O auxílio-doença será devido ao segurado da Previdência 
Social (PS) que, após cumprida, quando for o caso, a carên-
cia exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a 
sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. 
Contudo,

(A) será sempre dispensado da carência todo segurado que, 
ao filiar-se ao Regime Geral de PS, já era portador de 
doença ou lesão invocada como causa para a concessão 
do benefício.

(B) a carência não será exigida aos segurados obrigatório 
e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer 
natureza.

(C) nos casos de acidente do trabalho, o valor desse benefício 
será maior do que o concedido para afastamentos por 
doença comum.

(D) esse benefício será concedido a partir do 16.º dia de 
afastamento do trabalho apenas para os segurados que 
sofreram acidente ou doença do trabalho.

(E) não poderá usufruir desse benefício o segurado empre-
gado, ainda sem condições de trabalho, que agendar a 
perícia médica após 30 dias de seu afastamento.

44. Segundo o Código de Ética Médica – CEM, em relação à 
atividade de perícia, é permitido ao médico 

(A) realizar exame médico pericial de seu paciente.

(B) realizar exame médico pericial de um trabalhador que já 
foi seu paciente.

(C) fazer apreciações e discutir tecnicamente com o outro mé-
dico (assistente técnico) durante o exame do periciando.

(D) receber justa remuneração pelo exame médico pericial.

(E) realizar exame médico pericial, de corpo de delito, no 
interior de delegacias de polícia.

45. O contrato de trabalho do aprendiz poderá ser extinto ou 
rescindido nas seguintes hipóteses:

 I. desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz;
 II. ausência injustificada à escola que implique perda do ano 

letivo;
 III. falta disciplinar grave;
 IV. a pedido do aprendiz.

Consoante a legislação, está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II, III e IV.
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46. Em um programa de vigilância da qualidade da água para 
consumo humano, a desinfecção

(A) significa necessariamente a destruição completa de 
formas de vida.

(B) realiza-se pela separação das partículas sólidas (flocos) 
que, por serem mais pesadas do que a água, tendem a 
cair ao fundo do tanque.

(C) consiste na destruição ou inativação de organismos 
patogênicos capazes de produzir doenças ou outros 
organismos indesejáveis.

(D) é a desestabilização e a agregação inicial da matéria co-
loidal, suspensa e finalmente dividida por um processo 
biológico no tratamento de água de abastecimento.

(E) é a aglomeração de material coloidal e em suspensão, 
após coagulação por agitação leve por meios mecânicos 
ou hidráulicos, no tratamento de água de abastecimento.

47. O perfil de morbimortalidade da população trabalhadora 
poderá ser estabelecido utilizando-se os sistemas de infor-
mação em saúde do Ministério da Saúde. Com base nesses 
sistemas, a agregação de novas fontes de dados, no nível local, 
possibilita a construção de indicadores que servirão para o 
diagnóstico de situação e o estabelecimento de estratégias de 
intervenção em vigilância.

Assinale a alternativa que contém a associação correta entre 
as colunas da esquerda (fontes) e da direita (indicadores) para 
a saúde do trabalhador na Atenção Básica.

Fontes IndIcadores

1. SINAN a.  Demanda ambulatorial 
segundo grupos de 
atendimento, sexo e idade.

2. SIH b.  Coeficientes de incidência 
e prevalência de agravos 
notificáveis por idade, sexo  
e escolaridade.

3. SIA c.  Internações hospitalares 
segundo grupos de causas, 
sexo, idade e condição 
previdenciária.

(A) 1a; 2b; 3c

(B) 1a; 2c; 3b

(C) 1b; 2a; 3c

(D) 1b; 2c; 3a

(E) 1c; 2a; 3b

48. Uma característica que distingue as doenças infecciosas e 
parasitárias dos demais grupos de doenças relacionadas ao 
trabalho é que

(A) a ocorrência da doença independe das condições ou 
circunstâncias em que o trabalho é executado.

(B) os agentes etiológicos não estão disseminados no meio 
ambiente.

(C) as situações de trabalho não incluem reações alérgicas e 
tóxicas a plantas e animais.

(D) os agentes etiológicos não são de natureza ocupacional.

(E) na prevenção da exposição a agentes patógenos de 
transmissão sanguínea, as normas de biossegurança 
prescrevem: evitar contato direto com sangue, fluido 
cerebroespinhal, sêmen, suor e urina.

49. A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) deve ser 
compreendida como o eixo fundamental capaz de consolidar 
as práticas de saúde do trabalhador no SUS, sempre pela 
perspectiva

(A) somente da prevenção dos agravos decorrentes da relação 
saúde – trabalho.

(B) somente da promoção da saúde dos trabalhadores.

(C) somente da prevenção e do tratamento dos agravos de-
correntes da relação saúde – trabalho.

(D) somente do tratamento e da reabilitação dos agravos 
decorrentes da relação saúde – trabalho.

(E) da prevenção dos agravos decorrentes da relação saúde 
– trabalho e da promoção da saúde.

50. O(A)  indica a percentagem de casos fatais 
da doença e o(a) , a percentagem dos casos 
considerados graves segundo critérios pré-estabelecidos.

As lacunas do texto devem ser, correta e respectivamente, 
preenchidas com:

(A) coeficiente de letalidade … índice de morbidade

(B) coeficiente de letalidade … coeficiente de gravidade

(C) taxa de gravidade … coeficiente de letalidade

(D) taxa de mortalidade … coeficiente de gravidade

(E) índice de óbitos … taxa de internação hospitalar
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